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Zápis ze setkání pracovní skupiny 

„Děti, mládež, rodina“ 

 
Datum a čas: 13.12.2022, od 13:30 hod.  
Místo:   zasedací místnost č. 625 (6. NP), budova MÚ, náměstí Armády 1213/8, Znojmo  

   
Program jednání:        

1. Přivítání  

2. Vedoucí skupiny 

3. Akční plán 2023 

4. Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska + web KPSS 

5. Statistika ze Dne sociálních služeb  

6. Zhodnocení roku 2022 

7. Různé 

8. Závěr 

 

1. Přivítání 
 
Koordinátorka přivítala všechny přítomné členy pracovní skupiny a omluvila z účasti Mgr. Maara, který je 
v pracovní neschopnosti. Na úvod koordinátorka všem členům vyjádřila poděkování za práci, kterou 
odvádí, i za spolupráci v roce 2022. 
 

2. Vedoucí skupiny 
 
Koordinátorka sdělila, že od posledního setkání pracovní skupiny se neozval žádný člen, který by se chtěl 
stát novým vedoucím této pracovní skupiny. Požádala členy pracovní skupiny o opětovné zvážení s tím, že 
na následující pracovní skupině v roce 2023 bude tato záležitost rozřešena.  
 

3. Akční plán 2023 
 

Koordinátorka poděkovala všem přítomným za spolupráci při tvorbě akčního plánu. Sdělila, že akční plán 
je vytvořen a v lednu bude předložen ke schválení do RM a ZM. Následně bude zveřejněn na webových 
stránkách KPSS a bude rozeslán členům skupiny. 

V rámci priority 1 DMR – Priorita 1 – Podpora rodinné a seniorské politiky města Znojma byla nově 
zakomponována podpora pilotního projektu na podporu dětí s psychickými a duševními obtížemi od 
organizace Práh jižní Morava, z. ú.  
 

Poskytovatel Práh jižní Morava, z.ú. plánuje od roku 2023 zahájit pilotní projekt na podporu dětí s 
psychickými a duševními obtížemi. Bude vytvořen speciální tým (psychiatrická sestra, pedagog, sociální 
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pracovník), který bude poskytovat podporu dětem od tří let, které potřebují podporu a pomoc v rámci 
duševního zdraví. Poskytovatel tímto projektem reaguje na zvýšenou poptávku po dětských psycholozích 
a psychiatrech, kterých je na trhu nedostatek, a jejichž potřebnost vychází opakovaně i z jednání 
pracovních skupin KPSS. Pokud bude pilotní projekt úspěšný, poskytovatel by jej chtěl do budoucna 
registrovat jako novou sociální službu „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“. 
 
Mgr. Růžičková (OCHZ) sdělila, že nesouhlasí se vznikem nové sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi na území Znojma. Sdělila, že nedostatek psychiatrů je nutné řešit jiným způsobem než vznikem 
další sociální služby. 
 

4. Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska + web KPSS 

Adresář: 

Byla vyhotovena zakázka na tisk adresářů v počtu 300 ks. Odbor sociální obdrží adresáře do konce roku 
2022.  

Koordinátorka poděkovala všem za spolupráci při jeho aktualizaci. 

WEB KPSS: 

Veškeré údaje na webu KPSS byly aktualizovány. Koordinátorka požádala přítomné o kontrolu. 

Koordinátorka upozornila, že nebylo možné nahradit fotografie, neboť administrativní prostředí webu je 
zastaralé a tyto změny již neumožňuje. Záležitost byla řešena s programátorem webu. Pro rok 2023 je 
plánována aktualizace webového rozhraní KPSS.  

 

5. Statistika ze Dne sociálních služeb 
 

 připraveno 250 káv 

 rozdáno 500 lineckých koleček 

 97 účastníků soutěží 
 

Některá zajímavá data z vyhodnocení dotazníků: 
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6. Zhodnocení roku 2022 

Tento bod byl pojat formou pracovně-přátelské besedy s účastníky. 
 

7. Různé 
 

Mgr. Růžičková (OCHZ) informovala o pilotním projektu „Včasné péče“:  

„ Na Znojemsku vytvoříme Centrum pro včasnou péči, které poskytne ohroženému dítěti a jeho rodině 
systém opatření potřebných ke školní úspěšnosti dítěte.  
 
Díky včasné péči se zvýší rodičovské dovednosti a rozvíjí se potenciál dítěte, vyrovnávají se dopady 
sociokulturního znevýhodnění a dochází k významné prevenci školní neúspěšnosti dětí. Včasná péče bude 
realizována terénně v domácnostech rodin. Jedná se o systematickou pomoc rodičům a dítěti při rozvoji 
a výchově dítěte, které povede ke zvládnutí požadavků vzdělávacího systému. 
 
Dětem ve věku od 0 do 8 let budeme poskytovat podporu směřující k zajištění úspěchu ve vzdělávacím 
procesu. Přitom se nejedná pouze o úspěch měřený studijními výkony, ale také o úspěchy ve vrstevnických 
vztazích, v uplatnění se v kolektivu, ve schopnosti prosazovat svoje zájmy, navazovat přátelské vazby, 
respektovat autority aj. Počítáme s mezioborovou spoluprací.“  
 
Hlavní aktivity projektu:  
- realizace sociálně pedagogické práce se školou povinnými dětmi a jejich rodiči  

- realizace včasné péče s dětmi ve věku od 0 – 8 let  

- podpora dětí terapií hrou v písku  

- systematické propojování aktérů včasné péče - vznik Střediska včasné péče  
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Koordinátorka dále informovala o newsletteru Krajské rodinné politiky, který informuje o změnách 
v sociálních dávkách. Newsletter je součástí zápisu. 

 

8. Závěr 

Koordinátorka poděkovala všem za účast, za spolupráci v průběhu celého roku a popřála všem krásné  
a pokojné Vánoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis zpracovala: Ing. Jitka Jurášová, koordinátorka KPSS Znojemska 

Příloha: 1. Newsletter Krajské rodinné politiky – informace o plánovaných změnách v sociálních dávkách 


